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Alterações tributárias para o contribuinte durante 
a quarentena do vírus COVID-19

Principais mudanças realizadas pelo Governo Federal do Brasil:

Em virtude da quarentena iniciada em março de 2020 para evitar 
a propagação do vírus COVID-19, o Governo Federal elaborou, 
assim como os  governos estaduais e municipais, uma série de 
medidas para conter eventuais déficits econômicos. 

Dentre tais medidas, a prorrogação de prazos para o pagamento 
de tributos, redução de alíquotas e desonerações estão sendo 
providenciadas a fim de manter a atividade empresarial, assim 
como resguardar as famílias de eventuais contratempos durante 
o enfrentamento desta calamidade pública.

A  Subseção da OAB de São José,  por meio de sua comissão 
de direito tributário, vem trazer aos seus cidadãos algumas 
informações acerca das mudanças relativas aos tributos.

Foram suspendidos prazos judiciais e administrativos, 
reduzidos tributos sobre medicamentos e equipamentos 
médicos, reduzidas alíquotas quanto a operações de crédito, 
dentre outras alterações na legislação tributária.

Quanto às principais alterações, foram adotadas as medidas:
1) Para as empresas enquadradas no Simples Nacional, houve 

a prorrogação dos seguintes tributos:  IRPJ (Imposto de renda de 
pessoa Jurídica), IPI (Imposto sobre produtos industrializados), 
CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido), Cofins, 
Pis/Pasep, Contribuição Previdenciária Patronal (conforme já 
comentados no tópico anterior), ICMS (Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços), ISS (Imposto Sobre Serviços), entre 
outros. Tais tributos foram prorrogados inicialmente por 6 meses 
(Resolução CGSN - Comitê Gestor do Simples Nacional -  nº 154, 
de 03 de abril de 2020).

2) Para as empresas enquadradas no lucro presumido e no 
lucro real, houve a prorrogação do prazo de recolhimento da 
Contribuição previdenciária patronal, da contribuição para o PIS/
PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade 
Social – COFINS, que ocorreria em abril e maio de 2020, para 
agosto e outubro de 2020, respectivamente. (Portaria ME nº 150, 
de 3 de abril de 2020).



3) Redução em 50% das contribuições ao Sistema S (Sesi, 
Senai, Sesc, Senac, Sest, Senat, Senar e Sescoop). (Medida 
Provisória nº 932/2020).

4) Prorrogação da  primeira ou única cota do IRPF (Imposto 
de Renda de Pessoa Física). Esta passou a ter o vencimento no 
dia 30 de junho de 2020, enquanto as demais cotas vencem no 
último dia útil dos meses subsequentes. (Instrução Normativa 
Nº 1.930, de 1º de abril de 2020).

5) Suspensão do pagamento do FGTS devido pelos 
empregadores, nos períodos de apuração de março, abril e 
maio de 2020, com vencimentos em abril, maio e junho de 2020, 
respectivamente. (Medida Provisória nº 927/2020).

6) Prorrogação do prazo de validade das Certidões Negativas 
de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida 
Ativa da União (CND) e das Certidões Positivas com Efeitos de 
Negativas de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e 
à Dívida Ativa da União (CPEND). De tal modo, prorrogam-se as 
CND e as CPEND já emitidas e válidas na data da publicação da 
Portaria Conjunta  por mais 90 (noventa) dias. (Portaria Conjunta 
nº 555, de 23.03.2020).

7) Suspensão de prazos para atos processuais administrativos, 
tanto no CARF ( Conselho Administrativo de Recursos Fiscais), 

quanto na PGFN (Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional), 
ampliando a possibilidade de defesa do contribuinte. (Portaria 
CARF nº 8112/2020 e Portaria PGFN nº 7.821/20). 

8) A possibilidade de adesão à transação tributária, conforme 
a lei 13.998/2020, para o adimplemento de dívidas perante a 
união.

Principais mudanças realizadas pelo Governo de Santa Catarina:

O Estado de Santa Catarina suspendeu prazos administrativos e 
prorrogou o cumprimento de obrigações acessórias (obrigações 
tributárias relativas principalmente quanto a emissões de nota 
fiscal e declarações) e da vigência de Certidões negativas de 
débito durante o Estado de emergência em virtude da pandemia. 
(Decreto Estadual nº 532/2020).

Como forma ainda de auxiliar o sistema de saúde, o Governo 
Estadual promoveu a isenção do ICMS sobre medicamentos, 
produtos e equipamentos médicos/ hospitalares nacionais 
ou importados (com o fim de combater o vírus COVID-19) até 
setembro de 2020. (Lei estadual n. 17.930/2020).



Até o surgimento de mais novidades, mantenha a calma e proteja-se!

Principais mudanças realizadas pela Prefeitura Municipal de São 
José - SC:

A prefeitura de São José, além de suspender o prazo de 
processos administrativos no primeiro mês de quarentena, 
prorrogou o pagamento de certos tributos:

- Prorrogação o prazo de pagamento do ISSQN (Imposto 
sobre serviços de qualquer natureza) fixo e variável referente 
aos meses de fevereiro e março em 90 dias.(Decreto Municipal 
de São José n. 13.215).

- Prorrogação a data de quitação em parcela única da TFPU 
(taxa de fiscalização de posturas e normas Urbanísticas) 
correspondente ao exercício de 2020 para o dia 30 de julho do 
mesmo ano.(Decreto Municipal de São josé n.13.216).

- Prorrogação a parcela do IPTU com vencimento em abril de 
2020 para 30/12/2020. (Decreto Municipal de São José n. 13.219).

Ainda, em consonância com o governo federal, prorrogou-se 
o prazo de pagamento do ICMS das empresas no âmbito do 
Simples Nacional. (Resolução CGSN - Comitê Gestor do Simples 
Nacional -  nº 154, de 03 de abril de 2020).

No momento essas são as principais medidas já adotadas. 
Ainda estão em discussão no governo federal, e também nos 
demais entes federativos, soluções e alternativas para contornar 
as instabilidades advindas da pandemia. Desonerações 
temporárias, simplificações no desembaraço de insumos e 
diferimentos no prazo do pagamento de tributos estão sendo 
analisadas.


